AANVRAAG VOOR BACTERIOLOGISCH / MYCOLOGISCH / PARASITAIR ONDERZOEK
LABORATORIUM
VOOR KLINISCHE
BIOLOGIE

ADREMA:

Dienst:
Datum van aanvraag: .......................... om ................. uur

Bloedafname
ingang 12 - R 1227 (0K12)
ingang 74 - R 734 (0B2)
8u tot 17u
09 332 22 19 (0K12)

Datum van afname: ............................. om ................. uur
Aanvragende arts: ................................................................
RIZIV Nr : .............................................................................
Handtekening: ......................................................................

Laboratorium
09 332 36 40

Patiënt: (naam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht)

Staal afgenomen door:..........................................................

Voor informatie over staalname,transport en de uitgevoerde testen:zie labgids op intranet of via http:/labo.uzgent.be/mtd/klinbio/labgidsext/labgidsext.asp
Afnamedatum en tijdstip:..................................................................................................................................................................................................
Klinische inlichtingen:(zijn belangrijk voor correcte verwerking en snelle resultaten)
(KLIN=)
.........................................................................................................................................................................................................................................
MICROSCOPIE EN ANTIBIOGRAM WORDEN UITGEVOERD INDIEN RELEVANT VOOR HET STAALTYPE
Hemoculturen

Perifeer veneus
Perifeer arterieel
Centrale catheter
Perifeer veneuze catheter
Poortcatheter/Port-a-cath
HC Andere (specifieer (specif3).......................)

Aeroob
AE11
AE21
AE31
AE41
AE51
AE61

SET 1
Pediatrisch Aeroob
PAE11
PAE21
PAE31
PAE41
PAE51
PAE61

Aeroob

ANaeroob
AN11
AN21
AN31
AN41
AN51
AN61

SET 2
Pediatrisch Aeroob

AE12
AE22
AE32
AE42
AE52
AE62

PAE12
PAE22
PAE32
PAE42
PAE52
PAE62

ANaeroob
AN12
AN22
AN32
AN42
AN52
AN62

Hemocultuurfles van extern lab (HEX)
KATHETERTIP (bij vermoeden van kathetersepsis, samen met hemoculturen)
[TIPC] met SPECIF3= voor staalinfo

Kathetertip: specifieer type:
URINE: Symptomen van Urineweginfecties (SUWI)?
midstream
gewoon (afgeraden)
blaassonde
op andere manier afgenomen

[UM]
[UU]
[US]
[UU]

JA

NEEN

via catheterisatie
[UK]
na prostaatmassage [UPR]
[UPU]
via blaaspunctie

EXTRA TESTEN OP URINE
opsporen mycobacteriën (alleen bij steriele pyurie) (extra ordernummer) [TBU]
Legionella antigen [LEGIUR]
Pneumokokken antigen [PNEUMUR]

PRE-OPERATIEVE URO INGREEP [POUI]
uit zakje [UZA]
3 glazenproef (3 stalen)
(3 ordernummers)

[U13]

[U23]

[U33]

kweek gisten [MGIST]

C. trachomatis

Urethrale wisser [CLURE]
Urine (ste portie) [CLURI]

Cervicale wisser [CLCER]
Anale wisser [CLANA]

Vaginale wisser (afname door arts) [CLVAG1]
Vaginale wisser (afname door vrouw) [CLVAG2]

Keelwisser [CLKEE]

N. gonorrhoeae

Urethrale wisser [UREG]
Urine (1ste portie) [URG]

Cervicale wisser [CERG]
Anale wisser [ANG]

Vaginale wisser (afname door arts) [VAGG1]
Vaginale wisser (afname door vrouw) [VAGG2]

Keelwisser [KEEG]

Kweek gonokokken is enkel geïndiceerd i.k.v. gevoeligheidsbepaling (wanneer wordt afweken van 1ste lijns antibiotica OF bij aanhoudende klachten na behandeling). Vraag dit expliciet aan via klinische info.

SPUTUM EN ANDERE RESPIRATOIRE STALEN
gewoon [SP]
aspiraat bij geïntubeerde patiënt [SAI]
sputum bij mucoviscidose patiënt "routine" [SPMUC]
aspiraat bij bronchoscopie of bij intuberen [SAN]
sputum bij mucoviscidose patiënt exacerbatie [SPMUCE]
aspiraat bij neonaat [SNEO]
B.A.L. [MBAL]
andere afname [MSP] met SPECIF3= voor staalinfo
EXTRA TESTEN OP SPUTUM
$ detectie Pneumocystis jiroveci (PCP)
kweek schimmels [MSCHIM]
kweek Legionella (alleen op diepe stalen) [LEGIO]
(alleen op diepe stalen) [PNJDNA]
$ Bordetella spp.
BAL [BORDP]
NFA [BORDP]
NFS [BORDP]
EXTRA TESTEN OPSPOREN MYCOBACTERIËN
samen met gewone kweek (extra ordernummers) [TBS]
BAL [MTBBAL]
zonder gewone kweek [TBS]
PCR M.tuberculosis (geneXpert MTB/RIF) (ALTIJD samen met TB-kweek en na overleg (23644) [MTBXP]
$ Opsporen latente TBC dmv IGRA (Quantiferon) (2 kleine of 1 grote Heparine zonder gel) (apart order) [QFER]
Screening NTM bij muco (SCRNTMM)
Confirmatie NTM bij muco (CONNTMM)
$

Niet vergoed door RIZIV
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GENOOMDETECTIE SEKSUEEL OVERDRAAGBARE INFECTIES

(macrosc.: ...............)

FAECES
kweek van klassieke enteropathogenen [MFA]

EXTRA TESTEN (gerichte aanvraag a.u.b.)
antigendetectie Adenovirus (alleen indien < 2 jaar) [MADENO]
opsporen Giardia lamblia antigen [LAMB]
antigendetectie Rotavirus (alleen indien < 2 jaar) [MROTA]
opsporen Cryptosporidium en andere Coccidia [MCRYPT]
opsporen toxigene C. difficile (alleen indien > 2 jaar) [CD] bij antibioticum geasocieerde diarree
volledig parasitologisch onderzoek [FPA] enkel indien immuunsuppressie; eosinofilie en/of verblijf in de tropen (KLIN=)
hemolytisch uremisch syndroom (Enterohemorrh. E. coli) [EC157] (doorsturing)

VOCHTEN, ETTERS, UITSTRIJKJES
Klinische gegevens:

(KLIN=...)
(SPECIF3=...)

Lokalisatie:
oog links
oog rechts
sinuspunctie links
sinuspunctie rechts
etter
abces
peroperatief staal
perop stalen orthopedie
gal
ander vocht
biopt
ascitesvocht
CAPD vocht
lumbaal vocht
gewrichtsvocht
pleuravocht
vitreumvocht
ventrikelvocht

[OOGL]
[OOGR]
[SINL]
[SINR]
[ETT]
[ABC]
[OPE]
[PJI]
[GAL]
[AND]
[BIO]
[ASC]
[CAPV]
[LUM]
[GEW]
[PLEU]
[VIT]
[VEN]

keel
ander uitstrijkje
huidplooi
wondvocht
fistel
drainvocht
tip drain
urethraal
vaginaal
anaal
sperma
greffe steriliteitscontrole
cervix
device andere dan
catheter of draintip

[KEE]
[UI]
[HUI]
[WON]
[FIS]
[DRA]
[TIPD]
[URE]
[VAG]
[AN]
[SPE]
[STER]
[CER]
[DEVI]

neus
oor links
oor rechts
brandwonde

[NEU]
[OORL]
[OORR]
[BRA]

[GBS]

GBS
vaginale/rectale wisser
35-37 weken zwangerschap

Mogelijke EXTRA ONDERZOEKEN op de hierboven aangeduide stalen:
in combinatie met gewone kweek

opzoeken gisten
[MGIST]
opzoeken schimmels [MSCHIM]
opsporen anaëroben [ANA]

alleen op puncties en diepe stalen!

EXTRA TESTEN OPSPOREN MYCOBACTERIËN
Opsporen mycobacteriën alleen op puncties, biopten, weefsel; geen kweek indien gewone kweek positief (staaltype aanduiden).
steeds een extra ordernummer creëren (cfr. sputa)

Lumbaal vocht
Biopt
Beenmerg
Bloed

[MTBL]
Maagvocht [MTBM]
[MTBBI]
Klier
[MTBKL]
[MTBBE]
[MTBET]
Etter
[MTTBL] (heparine) (enkel bij HIV patiënten en indien CD4 < 100µL)

Pleuravocht [MTPL]
Andere
[MTBA] met SPECIF3= voor staalinfo
PCR M. tuberculosis (GeneXpert MTB/RIF)
(ALTIJD samen met TB-kweek en na overleg (23644))

KOLONISATIEKWEKEN (alleen voor afgesproken routines met lab/infectiepreventie)
FBMT
FCPE
FVRE
FCAZ
FMDRPA
FMDRAC
FMDRAX

perineaal

mond/keel

neus

gepoold

navel

NMRSA

MRSA3

NAMRSA*

OKMRSA*

NACAZ*

OKCAZ

MBMT
PMRSA

MMRSA
MCAZ

oksel
5

* enkel aan te vragen bij neonatologie

MYCOLOGIE
Cryptococcen antigen op LV [MCRLV]

Cryptococcen antigen op SERUM [MCRSERUM]

DERMATOMYCOSEN
klinische inlichtingen (indien nog niet hoger vermeld) KLIN:
huidschilfers locatie:
haar
locatie:
(stuk) nagel locatie:

[MYCS] met SPECIF3= voor staalinfo
[MYCH] met SPECIF3= voor staalinfo
[MYCN] met SPECIF3= voor staalinfo
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rectaal
BMT
CPE
MRSA
VRE
Multi-resistente gramnegatieve staven
Opvolging MMDR P. aeruginosa
Opvolging MDR A. baumanni
Opvolging MDR A. xylosaxidans

